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การสร�างสรรค�: บทเพลงเพื่อส�งเสริมคุณธรรมเยาวชน 
A Creative Work: Songs for Children’s Ethical Strengthen 

 
ปcญญา รุ.งเรอืง 

อรวรรณ บรรจงศิลป 
 

บทคัดย�อ 
 บทเพลงชุดส.งเสริมคุณธรรมเยาวชน เปOนงานวิจัยสรGางสรรค$ มีจุดประสงค$เพื่อประพันธ$เพลงเพื่อ

ส.งเสริมคุณธรรม จํานวน 5 เพลง คือ 1) ดGานความเมตตาไดGแก.เพลงเมตตาสัตว$เล้ียง 2) ดGานความกรุณา
ไดGแก.เพลงความกรุณา 3) ดGานความรับผิดชอบต.อหนGาที่ไดGแก.เพลงเสียงอันตรายและเพลงจราจรจลาจล 4) 
ดGานความกตัญ¥ูกตเวทีไดGแก.เพลงร.มเงา ผูGวิจัยไดGสรGางสรรค$บทเพลงตามหลักการประพันธ$เพลงและใหG
ผูGเช่ียวชาญตรวจสอบ เพื่อนําไปใชGในโรงเรียนประถมศึกษาในโอกาสที่เหมาะสม 
คําสําคัญ: เพลงปลูกฝcงคุณธรรม  
    

Abstract 
  A series of “Songs for Children’s Ethical Strengthen” is a creative research aims to 
compose 5 songs for children’s ethical strengthen: 1. The kindness in the song entitled 
metta satliang (be kinded to the pets); 2. The mercy in the song entitled khwam-karuna 
(mercies); 3. Responsibility in the songs entitled siang-untarai (dangerous sound) and 
jarajawn-jalajon (chaotic traffic), and 4. The gratitude in the song entitled rom-ngao (the 
shadow). The songs were composed based on the principle of composition and passed the 
evaluation of 3 experts. These songs will be disseminated in elementary schools at a 
proper opportunity.   
 Keywords: ethical strengthen songs 
 
ที่มาและความสําคัญของปEญหา 

ปcจจุบันสังคมไทยตกอยู.ในภาวะถดถอยทางคุณธรรม อันเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงทางสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมที่ปลูกฝcงใหGประชาคมโลกผูกติดอยู.กับค.านิยมทางวัตถุ มีความเห็นแก.ตัวสูง ใจรGาย 
โหดเหี้ยมมากขึ้น ขาดความเอื้อเฟ¢�อ เผ่ือแผ. หย.อนในความกตัญ¥ูรูGคุณ จากผลการวิจัยเรื่อง “การฟ¢�นฟู
คุณธรรมสังคมตามแนวพุทธศาสน$” โดย สุเชาวน$ พลอยชุม ในชุดการวิจัยเรื่อง “การฟ¢�นฟูวัฒนธรรมเพื่อ
ความม่ันคงของชาติ” โดยปcญญา รุ.งเรือง 2544 พบว.าคุณธรรมที่ขาดหายไปจากสังคม มี ไดGแก. 8 ประการ 
ไดGแก. 

1. ความมีวินัย  
2. ความเคารพผูGใหญ.  
3. ความกตัญ¥ู  
4. ความเมตตากรณุา  



210 การประชมุวิชาการระดบัชาติ ครั $งที( 7 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ 
 

5. ความละอายและเกรงกลัวการทําผิดทําช่ัว (หริิโอตตัปปะ)  
6. ความเสียสละ (จาคะ)  
7. ความคิดดีทําดี (สัมมาทิฐ)ิ และ 
8. การไม.ใชGอํานาจในทางผิด (อวโิรธนะ) 
การขาดคุณธรรมดังกล.าว ส.งผลใหGเกดิปcญหาต.างๆตามมา คือ  
1. การเอารัดเอาเปรียบกัน 
2. การไม.เอื้ออาทรต.อกัน 
3. การทําผิดศีลธรรมโดยไม.ละอาย 
4. เห็นแก.วัตถุ มุ.งที่จะไดGทรัพย$โดยไม.คํานึงถงึคุณธรรม 
5. ม่ีคิดถึงบาปบุญคุณโทษ 
6. ไม.ละอายต.อการทําช่ัว 
7. ทุจรติ ฉGอโกง 
8. ขาดจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
9. เห็นแก.อามิสสินจGาง 
10. ละทิ้งบุพการีของตน 
11. ไม.เคารพผูGใหญ. 
12. ไม.มีความกตัญ¥ูรูGคุณ 
13. ใชGอํานาจในทางที่ผิด 
14. ยกย.องคนช่ัวทีร่่ํารวย 
 
ปcญหาเหล.าน้ีไม.อาจแกGไขไดGในระยะเวลาอันส้ันแต.สามารถปลูกฝcงใหGเยาวชนเปOนผูGมีคุณธรรม 

จริยธรรม เพื่อใหGเติบโตไปเปOนผูGใหญ.ที่ดีในอนาคต และในการปลูกฝcงอบรมดังกล.าวน้ีสามารถทําไดGหลายวิธี 
แต.วิธีที่น.าจะไดGผลมากที่สุดก็คือการปลูกฝcงค.านิยมเรื่อง การมีคุณธรรมและศีลธรรมอันดี เช.น เรื่องบาป
บุญคุณโทษ การทําดีไดGดีทําช่ัวไดGช่ัว และความกตัญ¥ูกตเวทีเปOนตGน การปลูกฝcงค.านิยมดังกล.าวสามารถทํา
ไดGทั้งทางตรงและทางอGอม  

วิธีที่น.าจะไดGผลดีวิธีหน่ึงก็คือการใชGดนตรีเปOนเครื่องมือ เน่ืองจากดนตรีเปOนส่ือที่ทรงพลานุภาพ ดัง
ผลการวิจัยของ Saarikallio and Erkkila ไดGศึกษาเรื่องความสัมพันธ$ระหว.างดนตรีกับอารมณ$ของมนุษย$ 
และพบว.าดนตรีสามารถช.วยในเรื่องการควบคุมและพัฒนาทางอารมณ$ของเยาวชนไดGเปOนอย.างดี โดย ดนตรี
จะส.งผลส.งผลต.ออารมณ$ใน 7 ประการ คือ 
 1. ดนตรีช.วยใหGเกิดความรื่นเริงบันเทิงบันเทิงใจ (Entertainment) เน่ืองจากระดับของเสียงดนตรี
ที่แตกต.างกันช.วยกระตุGนอารมณ$ ระหว.างทํากิจกรรมประจําวันในช.วงต.างๆกันไดG เช.น การเดินทาง การอ.าน
หนังสือ และการทําอาหารเปOนตGน 
 2. ช.วยสรGางอารมณ$ใหGมีความกระตือรือรGน (Revival) ช.วงเชGา เพื่อใหGเกิดความพรGอมที่จะทํางาน 
และช.วยใหGสงบเยือกเย็นในช.วงพักผ.อนเม่ือเสร็จจากงานแลGว 
 3. ดนตรีสรGางความรูGสึกสัมผัสที่ดี (Strong sensation) เช.น สามารถสรGางความรูGสึกว.าไดGรับ
ประสบการณ$ที่ตื่นเตGน และลึกซ้ึงทางอารมณ$ในขณะที่ทําการแสดงไปตามทGองเรื่องหรือเหตุการณ$ต.างๆ 
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 4. ดนตรีสามารถเบ่ียงเบนหรือปรับอารมณ$ไดG (Diversion) เช.น ปรับเปล่ียนจากอารมณ$ที่ดําดิ่งจม
อยู.ในความทุกข$ใหGกลับมากลายเปOนอารมณ$ที่สงบ บังเกิดความสงบระงับในจิตใจไดG 
 5. ดนตรีปลดปล.อยอารมณ$ (Discharge) เช.น ดนตรีสามารถสรGางอารมณ$ หรือคลGอยตามกับ
อารมณ$ความรูGสึกที่ลึกซ้ึง เม่ือกําลังตกอยู.ในภวังค$อย.างใดอย.างหน่ึง จึงสามารถปลดปล.อยอารมณ$ใหG
ล.องลอยไปไดG 
 6. ดนตรีทํางานร.วมกับจิต (Mental work) ไดG เช.น สามารถปลุกใหGตื่นจากการเพGอฝcนเล่ือนไหล 
เพGอเจGอใหG กลับมาสู.สภาพความเปOนจริงไดG 
 7. ดนตรีช.วยปลอบประโลมใจ (Solace) เช.น การมีอารมณ$ร.วม หรือประสบการณ$ร.วม โดย
เช่ือมโยงกับส่ิงที่ 
เคยสูญเสีย เช.น คนรักที่เสียชีวิต (Saarikallio and Erkkila 2007)  

พลังอํานาจของดนตรีมีผลโดยตรงต.อจิตใจของมนุษย$ เน่ืองจากเปOนศิลปะที่ทรงคุณค.าสูงสุด ดังคํา
กล.าวของ โชเพน เฮาร0 (Schopen Hauer) ที่ว.า “ศิลปะใดยังหมกมุ.นอยู.กับสสาร ศิลปะน้ันมีระดับต่ําสุด 
ไดGแก. สถาปcตยกรรม ศิลปะอย.างอื่นที่ค.อยๆสูงขึ้นตามลําดับไดGแก.ปฎิมากรรม จิตรกรรม กวีนิพนธ$ และ
สุดทGายไดGแก.ดนตรี ซ่ึงตGองยอมรับว.าเปOนวิจิตรศิลป�สูงสุดเพราะอสัมพัทธ$ทําตัวใหGเปOนปรนัยโดยตรงในดนตรี
เอง … ผูGประพันธ$ดนตรีเป}ดเผยธรรมชาติ ภายในของโลก และแสดงปรีชาสามารถที่ลึกซ้ึงที่สุดออกมาดGวย
ภาษาซ่ึงปcญญาระดับเหตุผลของเขาเองไม.อาจเขGาใจไดG ... โดยอาศัยโสตประสาท เราสามารถเขGาถึงแก.นของ
ความจริงไดGยิ่งกว.าจักษุประสาท ซ่ึงทําใหGรูGไดGแต.เพียง ปรากฏ การณ$ผิวเผินเท.าน้ัน … ดนตรีไม.ขึ้นกับโลก
แห.งปรากฏการณ$ ดนตรีจึงเปOนภาษาสากลที่เขGาใจไดGโดยอัชฌัติกญาน”  

ในแง.ความคิดในเชิงปรัชญาเกี่ยวกับดนตรี กีรติ บุญเจือ กล.าวถึงสัดส.วนระหว.างเจตจํานงและ
ปcญญาของศิลป}นและคนธรรมดาว.า สามัญชนมีเจตจํานงและความอยากเปOนองค$ประกอบอยู.สองส.วน 
ปcญญาหน่ึงส.วน แต.ศิลป}นมีองค$ประกอบของปcญญาสองส.วน และเจตจํานงหน่ึงส.วน ศิลป}นจึงมองทะลุ
เปลือกนอกของส่ิงต.างๆ เขGาไปถึงความงามซ่ึงเปOนอุดมการณ$แทGจริงที่ซ.อนเรGนอยู.หลังประสบการณ$ของตน 
ดังน้ัน ผูGที่คGนพบความจริงแทGคือศิลป}นไม.ใช.นักวิทยาศาสตร$ 

มีงานวิจัยเรื่อง โมสาร$ท เอฟเฝOค ว.าดนตรีมีผลโดยตรงต.อการพัฒนาทางอารมณ$และสติปcญญาของ
มนุษย$ กล.าวคือผลการวิจัยจากมหาวิทยาลัยบราวน$ พบว.า เด็กทารกอายุ 6 เดือนขึ้นไป สามารถแยกระดับ
เสียง ทํานอง แมGกระทั่งความไพเราะของบทเพลงไดG เด็กบางคนมีอาการรGองไหGเม่ือไดGฟcงเพลงที่ใชGประกอบ
ในพิธีการส.งศพ นอกจากน้ันนักประสาทวิทยาจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร$เนีย ระบุในงานวิจัยว.าการที่เด็ก
เล.นดนตรี คือเล.นเปOนเพลง ไม.ใช.แค.ฟcงเพลง จะทําใหGเซลล$สมองมีการเคล่ือนไหว มีการทดลองโดยทีม
นักวิจัยไดGทดสอบเด็กอายุ 3-5 ขวบที่มีการเรียนเปUยโนมาอย.างนGอย 6 เดือน เปรียบเทียบกับเด็กที่เรียนรGอง
เพลง เรียนคอมพิวเตอร$ หรือแมGกระทั่งไม.ไดGเรียนอะไรเลย ไดGผลว.า เด็กกลุ.มแรกมีความสามารถในดGาน
ตรรกะเชิงสัญลักษณ$ (ที่เปOนพื้นฐานของวิชาวิศวกรรมและคณิตศาสตร$) มาก กว.ากลุ.มอื่นๆ อย.างเห็นไดGชัด 
อีกทั้งผลงานวิจัยน้ียังแสดงใหGเห็นถึงประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเม่ือนําไปใชGกับเด็กโต เม่ืองานวิจัยน้ีตีพิมพ$ส.งผล
ใหGรัฐแคลิฟอร$เนียมีการส.งเสริมการเรียนเปUยโนใหGแก.เด็กช้ันประถม 2 ที่มีภาวะเส่ียงและมีฐานะยากจน 
สัปดาห$ละ 2 ครั้ง ผลปรากฏว.าเด็กเหล.าน้ีสามารถทําโจทย$คณิตศาสตร$สําหรับเด็กประถม 4 ไดGดีกว.าเด็ก
ประถม 4 อื่นๆที่ไม.ไดGเรียนเปUยโน 
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   จากเหตุผลที่กล.าวมาน้ี ผูGวิจัยเช่ือว.าดนตรีและบทเพลงที่เหมาะสมสามารถกล.อมเกลาอารมณ$และปรับ
แนวคิดและพฤติกรรมมนุษย$ใหGเปOนผูGที่มีคุณธรรมไดG จึงประสงค$ทําวิจัยประเภทสรGางสรรค$ เรื่อง “บทเพลง
เพื่อส.งเสริมคุณธรรมเยาวชน” เพื่อนําไปใชGในโรงเรียนต.างๆ และเผยแพร.ในวงกวGางสืบไป 
 
วัตถุประสงค�ของการวจิัย  

1. เพื่อสรGางสรรค$บทเพลงเพื่อส.งเสริมคุณธรรมสําหรับเยาวชน  
2. เพื่อนําบทเพลงที่สรGางสรรค$ไดGไปใชGในโรงเรียนและเผยแพร.ในวงกวGาง 

 
วิธีวิจัย    

  เน้ือหาที่ตGองการสรGางสรรค$ คือ บทเพลงส.งเสริมคุณธรรมสําหรับเยาวชน จํานวน 5 เพลง ไดGแก.
บทเพลงเพื่อปลูกฝcงคุณธรรมดังต.อไปน้ี คือ 

1. ความซ่ือสัตย$สุจริต 
2. ความเมตตากรุณา 
3. ความรับผิดชอบต.อหนGาที่ 
4. ความกตัญ¥ูกตเวที 
  ศึกษาเน้ือหาเรื่องที่เกี่ยวขGองดังต.อไปน้ี 
1. คุณธรรมและจริยธรรมตามแนวทางพุทธ ศาสนา ตลอดจนพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมี

คุณธรรม  
2. ศึกษาจิตวิทยาและงานวิจัยเกี่ยวกับดนตรีที่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชน 
3. ศึกษาคุณลักษณะทางวรรณศิลป� เพื่อการประพันธ$เน้ือเพลง 
4. ดําเนินการประพันธ$เพลงส.งเสริมคุณธรรมสําหรับเด็กตามหลักวิชาการประพันธ$เพลง 
5. นําบทเพลงที่แต.งไดGไปใหGผูGเช่ียวชาญตรวจสอบ  
6. จัดแสดงผลงานเพลง 
 
บทเพลงที่ประพันธ�แล�ว ผูGวิจยัไดGประพันธ$เน้ือรGองและทํานองเพลงดังต.อไปน้ี 
1. บทเพลงเพื่อปลูกฝEงความเมตตากรุณา ไดGแก. เพลงเมตตาสัตว$เล้ียงและเพลงความกรุณา ดังน้ี 

 
เพลงเมตตาสัตว�เลี้ยง 

   หมาและแมวที่เราเล้ียงไวGในบGาน     เราตGองใหGอาหารใหGความรักอย.าไปกักขัง 
อย.าทํารGายตีต.อยตGองคอยระวงั   เราจะไม.ผิดหวงัเพราะว.ามันน้ันกตัญ¥ู 
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เพลงความกรุณา 
    ปลานGอยนGอย ติดคGาง กลางแอ.งนํ้า   แดดเผาซํ้า นํ้าแลGง จวนแหGงหนอง 
ชGอนไปปล.อย บ.อนํ้า หรือลําคลอง   ปลาไม.ตGอง ตายป�น กุศลแรง 

การช.วยสัตว$ ช.วยคน ใหGพGนทุกข$   จะเปOนสุข ติดใจ ไปทุกแห.ง 
ความกรุณา พริง้เพริศ เจิดแจรง   เปOนทางแห.ง สันติภาพ อิ่มอาบเอย 
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2. บทเพลงเพื่อปลูกฝEงความรับผิดชอบต�อหน�าที่ ไดGแก.เพลง เสียงเพลงอันตราย และเพลง
จราจรจลาจล 
 

เพลงเสียงอันตราย 
  วิทยทุีวีทีใ่นบGาน     แมGเป}ดดังเกินการรําราญห ู

อารมณ$เสียเพลียใจใหGหดหู.    ผูGที่อยู.ใกลGกันรําคาญใจ 
  ขับรถกดแตรเสียงแปร³แปรGน   ใช.จะแล.นเร็วไดGดังใจหมาย 

ท.อไอเสียเสียงล่ันอันตราย    ลGวนเลวรGายเปOนพิษต.อจิตใจ 
  เสียงดนตรีมีเหตุเบสหนักหนัก   มีผลผลักใจเรากGาวรGาวไดG 

อารมณ$หยาบจติกระดGางอย.างคนรGาย   อย.ากลํ้ากรายหลีกเล่ียงเสียงดงัดัง 
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เพลงจราจร จลาจล 
   จราจร จราจร จลาจล     เปOนเพราะ ทุกคน น้ันเห็นแก.ไดG 
  ริมทาง จอดรถ ทิง้ไวG    แซงขวา แซงซGาย ปาดไปปาดมา 

  ขGามถนน ก็ขGาม ตามใจ    ไม.ว.า ที่ใด มันน.าขายหนGา 
ใช�ถนน ซDอมรถ ซDอมรา    เปEนแหลDง การค�า ทํามาหากิน 

   จลาจล จลาจล จราจร    ความเศรGา เดือดรGอน จะมลายไปส้ิน 
รวมกัน สรGางความ เคยชิน    เปOนนิจ สิน ทําตามกฎจราจร 
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3. บทเพลงเพือ่ปลูกฝEงความกตัญ�ูกตเวที ไดGแก. เพลงร.มเงา  
 

เพลงร�มเงา 
   เม่ือเดินทางกลางแดดที่แผดรGอน   ไดGพักผ.อนเสียสักหน.อยก็ค.อยหาย 
ตGนไมGใหGร.มเงาเราสบาย    ไดGผ.อนคลายความรGอนใหGผ.อนเย็น 
    อย.าทําลายเด็ดดึงหรือทิ้งถอน   ไวGหลบรGอนกันบGางอย.างที่เห็น 
ไมGมีคุณคลายรGอนใหGผ.อนเย็น   อย.าทําเปOนเช.นผูGไม.รูGคุณ 

 
 
แนวการประพันธ�เพลง 

แนวการประพันธ$เพลง เปOนการประพันธ$ในแนวทางของดนตรีตะวันตก ในลักษณะของเพลงสมัย
นิยม (popular music) มีการประสมประสานแนวคิดระหว.างดนตรีไทยแบบฉบับและดนตรีตะวันตก จึง
มิไดGมุ.งเนGนเรื่องการประสานเสียงแบบตะวันตกมากนัก แต.ทําเพลงออกมาใหGฟcงสบายๆในแบบเพลงร.วมสมัย 
 
วงดนตรีและเคร่ืองดนตรี 
   วงดนตรีที่ ใชGบรรเลงเปOนวงดนตรีตะวันตกประเภท string combo ประกอบดGวยกีตาร$นํา 
(leading guitar) กีตาร$คอร$ด (chord guitar) กีตาร$เบส (bass guitar) คีย$บอร$ด กลองชุด และเครื่องเป�า
เช.นแซ็กโซโฟนบรรเลงประกอบ เปOนบางเพลง  
  
การใช�บทเพลง  
   บทเพลงที่สมบูรณ$แลGวจะบันทกึลงซีดี เพื่อมอบใหGครใูนโรงเรยีนที่สนใจนําไปเป}ดสอนนักเรียน หรือ
ใหGนักเรียนฟcงระหว.างการพกักลางวัน หรอืใชGในกิจกรรมอื่นๆตามที่เห็นสมควร  
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ชนิดของหน�าทับเพลงไทย 
 

โกวิท ขันธศิริ1, ปcญญา รุ.งเรือง2  
1มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, 2มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

 
บทคัดย�อ 

หนGาทับ คือแบบแผนการตีจังหวะกลองท่ีจัดไวGเปOนชุดสอดคลGองกับกับโครงสรGางเพลงไทย 
ซึ่งแต.เดิมมา ท.านผูGรูGทางดนตรีไทยจําแนกหนGาทับเพลงไทยไวGเปOน ๓ ชนิด คือ หนGาทับปรบไก. หนGา
ทับสองไมG และหนGาทับพิเศษ เฉพาะหนGาทับพิเศษเปOนกลุ.มท่ีรวมเอาหนGาทับต.างๆไวGหลายชนิด บาง
ชนิดมีจํานวนมากและแตกต.างกันไปหลายอย.างซึ่งสมควรจะแยกไวGต.างหาก ในบทความน้ีจึงเสนอ
แนวคิดใหGจําแนกหนGาทับเพลงออกเปOน ๕ ประเภท คือ หนGาทับปรบไก. หนGาทับสองไมG หนGาทับภาษา 
หนGาทับ ตะโพนกลอง และหนGาทับพิเศษ  
คําสําคัญ: หนGาทับ ประเภทและชนิด  
 

Abstract 
 Nathab (literally face of the thab – drum) is a drum pattern or rhythmic 
pattern that has classified in many categories according to the structures and forms 
of Thai music. An original classification divides nathab into ๓  categories; probkai, 
songmai and piset (literally special one). Especially nathab-piset included so many 
types of nathab and each of which has many variety kinds that should be re-
categories and makes each of them independently. This article proposes idea of ๕ 
single nathab; nathab-probkai, nathab-sawngmai, nathab-phasa, nathab-taphone-
klawng, and natbhab-piset.  
Keywords: Nathab, Rhythmic pattern, types  
 
จังหวะและหน�าทับ  
  จังหวะเปOนองค$ประกอบสําคัญของดนตรีทุกชนิด สําหรับดนตรีไทย เคร่ืองดนตรีสําคัญท่ีใชG
ควบคุมจังหวะเพลงไทยคือ “ฉิ่ง” ฉิ่งเปรียบไดGกับวาทยกรท่ีคอยควบคุมการบรรเลงดนตรี ถัดมาก็คือ 
“กลอง” กลองบรรเลงจังหวะท่ีเปOนแบบแผนสําคัญท่ีกําหนดไวGในเพลงน้ันๆ แบบแผนของจังหวะท่ีใชG
เสียงกลองเปOนเคร่ืองควบคุมน้ีเรียกว.า “หนGาทับ” ซึ่งหมายถึงแบบแผนการตีกลองใหGเหมาะสม
สอดคลGองกับลักษณะเพลง คําว.า “ทับ” เปOนช่ือของกลองชนิดหน่ึงคลGายโทนในปcจจุบัน มีใชGสมัยกรุง
ศรีอยุธยามาก.อน ใชGตีประกอบจังหวะในวงมโหรีเคร่ืองสี จังหวะท่ีตีดGวยทับจึงเปOนแบบของการตี
กลอง และเรียกจังหวะน้ันว.า “หนGาทับ” มาจนทุกวันน้ี และแมGจะตีจังหวะดGวยกลองชนิดอ่ืนก็ยังคง
เรียกว.า “หนGาทับ” เหมือนกัน 
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ดนตรีไทยไม.ไดGตีกลองตามทํานองเพลง แต.ตีกลองตามแบบแผนของจังหวะแต.ละชนิด ดังน้ัน
ไม.ว.าบทเพลงจะสั้นยาวเท.าไร จังหวะกลองหรือ “ทับหนGา” ก็จะตีซ้ําๆกันต้ังแต.เร่ิมตGนจนจบหนGาทับ
เรียกว.า ๑ จังหวะ สมสุติว.าหนGาทับหน่ึงมีความยาวเท.ากับ ๑ บรรทัดโนGตไทย หรือ ๘ หGองเพลง หนGา
ทับก็ตีอยู.ในรูปแบบของจังหวะใน ๑ บรรทัดโนGตน้ี ถGาเพลงยาวเท.ากับ ๘ บรรทัดโนGต หนGาทับก็จะตี
ซ้ําๆกัน ๘ เท่ียว เปOนตGน 

การตีหนGาทับท่ัวไปจะเปOนการตีตามหลักตามแบบแผนโครงสรGางหลัก แต.เม่ือมีการบรรเลง
ดนตรีและตีหนGาทับประกอบกัน ผูGบรรเลงหนGาทับสามารถจะแต.งเติมหนGาทับน้ันใหGสละสลวย วิจิตร
พิสดาร เขGากันจะแต.งเติมกับอารมณ$เพลงไดGโดยอิสระ ดGวยวิธีเพ่ิมเสียงกลองในตําแหน.งท่ีเหมาะสม
โดยไม.เสียโครงสรGางหลักของหนGาทับ นักดนตรีมักจะเรียกการตีหนGาทับแบบน้ีว.า “ส.าย” การส.าย
หรือเล.นจังหวะหนGาทับทําใหGเพลงครึกคร้ืนสนุกสนานย่ิงข้ึน 
  ท่ีกล.าวน้ีใช.ว.าดนตรีไทยไม.มีระเบียบแบบแผนก็หาไม. แต.เปOนลักษณะพิเศษของดนตรีไทย คือ 
ความ มีอิสระในการบรรเลง ซึ่งเปOนเอกลักษณ$ของคนไทยและมีขGอดี คือเป}ดโอกาสใหGนักดนตรีไดG
แสดงความสามารถไดGอย.างเต็มท่ีท้ังในดGานความคิดสรGางงสรรค$ อารมณ$ และฝUมือการบรรเลง โดยไม.
เสียระเบียบแบบแผนทางดนตรี  
 
ชนิดของหน�าทับ 
     แต.ไหนแต.ไรมา ครูบาอาจารย$ทางดนตรีไทยต.างก็สั่งสอนศิษย$ และบรรดาศิษย$ต.างก็เช่ือฟcง
แต.โดยดี ว.าหนGาทับเพลงไทยจําแนกออกเปOน ๓ ประเภท คือ หนGาทับปรบไก. หนGาทับสองไมG และ
หนGาทับพิเศษ  
 หนGาทับปรบไก.และหนGาทับสองไมG แบ.งออกเปOนชนิดละ 3 อัตราจังหวะคืออัตราจังหวะสาม
ช้ัน อัตราจังหวะสองช้ัน และอัตราจังหวะช้ันเดียว ท้ังหนGาทับปรบไก.และสองไมGน้ีเปOนการจําแนก
อย.างชัดเจน ไม.กGาวก.ายกับประเภทอ่ืนๆ  

ประเภทของหนGาทับท่ีรวมเอาหนGาทับต.างๆหลายชนิดไวGดGวยกัน ไม.ไดGจําแนกอย.างเด็ดขาด
ออกจากกันก็คือหนGาทับพิเศษ ซึ่งความจริงหนGาทับพิเศษควรมีความพิเศษจริงๆ ไม.สามารถนํารวมไวG
กับหนGาทับอ่ืนไดGและไม.ควรมีจํานวนมากเกินไปนัก แต.หนGาทับพิเศษน้ีรวมเอาหนGาทับภาษาในเพลง
ภาษา หนGาทับตะโพนกลอง (ทัด) ในเพลงหนGาพาทย$ และหนGาทับย.อยอ่ืนๆเช.น หนGาทับสะระหม.าใน
รํากริช หนGาทับตะเข่ิงในระบําดาวดึงส$ และหนGาทับพระทองในระบําสี่บท เปOนตGน เขGาไวGดGวย  

ผูGเขียนจึงเสนอขอจําแนกประเภทของหนGาทับเพลงไทยเสียใหม. คือแบ.งออกเปOน ๕ ประเภท 
โดยแยกเอาหนGาทับภาษากับหนGาทับตะโพนกลองออกมาจากหนGาทับพิเศษ ดังน้ันหนGาทับเพลงไทยจึง
จําแนกออกเปOน ๕ ประเภท ดังน้ี  
    ๑. หนGาทับปรบไก.   

๒. หนGาทับสองไมG 
๓. หนGาทับภาษา 
๔. หนGาทับตะโพนกลอง 
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๓. หนGาทับพิเศษ 
 

๑. หน�าทับปรบไก� 
    มีท่ีมาจากการเล.นพ้ืนเมืองชนิดหน่ึงเรียกว.า “เพลงปรบไก.” ซึ่งมีมาแต.คร้ังกรุงศรีอยุธยา

สืบต.อมาจนปcจจุบัน ในปcจจุบันพบท่ีจังหวัดเพชรบุรี การเล.นปรบไก. ตGนเสียงจะรGองนําและมีลูกคู.รับ 
ขณะท่ีลูกคู.รับจะใชGตะโพนตีประกอบ  

    รูปแบบการตีตะโพนประกอบการเล.นเพลงปรบไก.น้ี ต.อมาพัฒนาข้ึน และนํามาใชGในการตี
ประกอบจังหวะดนตรีจึงเรียกว.าการตีหนGาทับน้ันว.า “หนGาทับปรบไก.” มักใชGกับการขับรGองและ
บรรเลงเพลงประเภท เสภา เช.น เพลงตับเพลงเถาท่ัวไปและเพลงโหมโรงเสภา 

 
 ๒. หน�าทับสองไม� 
    มีวิวัฒนาการมาจากการตีเคร่ืองหนังประกอบการเล.นพ้ืนเมืองของโบราณ เช.นเดียวกับ

ปรบไก.แต.มาจากการละเล.นท่ีเรียกว.าการรGองปากเปล.าแบบ “รGองดGน” หรือดGนกลอนสดในทํานอง 
“สองไมG” และเรียกการรGองดGนทํานองสองไมGน้ีว.า “ดGนสองไมG” เช.น ในการรGองเพลงพ้ืนเมืองท่ี
เรียกว.า “เพลงเทพทอง” เปOนตGน การดGนสองไมGที่ใชGกลองตีประกอบน้ี ภายหลังมีการปรับปรุงรูปแบบ
การตีสองไมGใหGเหมาะสมกับบทเพลงมากข้ึน และนํามาตีประกอบการบรรเลงเพลงไทย จึงเรียกการตี
หนGาทับท่ีมาจากการตีสองไมGน้ีว.า “หนGาทับสองไมG”  

    หนGาทับสองไมGมีอัตราความยาวเปOนคร่ึงหน่ึงของหนGาทับปรบไก.   
 
๓. หน�าทับภาษา  
   เพลงภาษา คือเพลงไทยท่ีแต.งใหGมีสําเนียงและสํานวนของเพลงเลียนสํานวนเพลงต.างชาติ 

เพ่ือใหGมีรสชาติแปลกออกไป แสดงถึงอัจฉริยภาพของคีตกวีไทย เม่ือมีท.วงทํานองเปOนของชาติต.างๆ 
ก็ตGองใชGจังหวะใหGมีลักษณะใกลGเคียงสอดคลGองกัน จึงตีหนGาทับใหGเปOนรูปแบบภาษาต.างๆ เช.น เพลง
สําเนียงมอญก็ใชGตะโพนมอญหรือสองหนGา ตีหนGาทับเพลงสําเนียงพม.าก็ใชGกลองยาว เพลงสําเนียงจีน
ก็ใชGกลองต�อก เปOนตGน หนGาทับเหล.าน้ีมีช่ือเรียกตามช่ือสําเนียงภาษาของเพลงเหล.าน้ันเช.น หนGาทับ
เขมร, หนGาทับมอญ, หนGาทับพม.า, หนGาทับแขก เปOนตGน 

 มีขGอสังเกตว.า ในกระบวนหนGาทับดGวยกันแลGว หนGาทับภาษามึวามหลากหลายและมีเปOน
จํานวนมาก แต.เดิม กล.าวกันว.าเพลงภาษามี ๑๒ ภาษา คร้ันเม่ือคีตกวีไทยรุ.นหลังๆ ไดGแต.งเพลงภาษา
เพ่ิมเติมข้ึนจากเดิม เช.น เพลงสําเนียงภาษาญี่ปุ�น ภาษาเกาหลี หรือแมGแต.เพลงสําเนียงคาริบเบียน 
มาแรงเกG และอัฟริกาก็มี คีตกวีผูGรังสรรค$บทเพลงไดGประดิษฐ$หนGาทับใหม.ใหGเหมาะสมกับบทเพลงท่ี
แต.ง เช.น ครูมนตรี ตราโมท ศิลป}นแห.ง ชาติ ไดGนําเอาจังหวะวอลท0ซของฝร่ังมาใชGในเพลงท่ีท.านแต.ง 
จึงทําใหGมีหนGาทับเพลงภาษามากว.า ๑๒ ภาษา  

 ท่ีกล.าวมาน้ี เปOนเหตุผลหนักแน.น ท่ีสมควรแยกหนGาทับภาษาออกมาเสียจากหนGาทับ
พิเศษ 
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ตัวอย.างหนGาทับภาษา 
 
๔. หน�าทับตะโพนกลอง 
 คําว.ากลองในท่ีน้ีหมายถึงกลองทัด ท่ีเรียกว.าหนGาทับตะโพนกลองก็เพราะหนGาทับชนิดน้ี

ใชG “ตะโพนกับกลองทัด” คู.กันเสมอ หนGาทับตะโพนกลองใชGสําหรับเพลงหนGาพาทย$ ท้ังประเภทเพลง
หนGาพาทย$ธรรมดาและเพลงหนGาพาทย$ช้ันสูง  

 เพลงหนGาพาทย$ มีท่ีใชG ๒ ประการ ประการแรกเปOนการบรรเลงในพิธีสําคัญ คือ ไหวGครู 
ครอบครู ดนตรี โขน ละคร กรณีน้ีใชGเพลงหนGาพาทย$ช้ันสูงเปOนส.วนมาก ประการท่ีสองคือการบรรเลง
ประกอบการแสดงโขน ละคร คือประกอบอิริยาบถของตัวละครท่ีแสดงเปOนเทพเจGา กษัตริย$ นก ลิง 
และคนธรรมดา โดยเลือกเพลงหนGาพาทย$ที่เหมาะสม  

  การกําหนดความยาวของหนGาทับไม.เรียกว.า ๑ จังหวะ แต.เรียกว.า “ไมG” ซึ่งหมายถึงการ
ลงไมGกลอง (ทัด) ๑ คร้ัง เช.น ในเพลงเสมอตัวเพลงมี ๕ ไมG เปOนตGน 

 
๕ หน�าทับพิเศษ   
   เปOนหนGาทับท่ีตีประกอบบทเพลงท่ีไม.อาจใชGหนGาทับปรบไก. หนGาทับสองไมG หนGาทับภาษา

หรือหนGาทับตะโพนกลองไดG เน่ืองจากมีแบบของจังหวะไม.สมํ่าเสมอกันตลอดเพลงบGาง จังหวะตัดบGาง
หรือมีท.วงทํานองเพลงแต.ละประโยคยาวไม.เท.ากันบGาง เช.น เพลงชมตลาดท่ีใชGในละคร หรือเพลง
ประกอบการแสดง เช.น ระบําดาวดึงส$ เปOนตGน  

นอกจากน้ันยังใชGในกรณีท่ีเปOนเพลงฟ�อนรําพิเศษ เพลงฟ�อนรําบางเพลงตGองการแสดง
อารมณ$ ท.วงทีการร.ายรําเปOนกรณีพิเศษ จะใชGหนGาทับอ่ืนๆไม.ไดG ตGองใชGหนGาทับพิเศษท่ีเขGากับบทเพลง
และท.ารําเท.าน้ัน เช.น  

   ระบําดาวดึงส$ ใชG หนGาทับตะเข่ิง, หนGาทับแขกเจGาเซ็น 
   ระบําสี่บท ใชG หนGาทับพระทอง, หนGาทับลงสรง, หนGาทับข้ึนมGา 
   รํากริช ใชG หนGาทับสะระหม.าออกแปลง 
 
 สุดทGายน้ี ผูGเขียนตGองกราบขออภัยครูบาอาจารย$ผูGจําแนกประเภทหนGาทับไวGแต.ตGน ท่ี

ผูGเขียนหาไดGมีเจตนาท่ีจะลบหลู.คณุท.านแต.อย.างใดไม. ท่ีไดGเสนอแนวคิดใหม.มาน้ีก็เพ่ือประโยชน$ทาง
วิชาการดนตรีไทยสืบไป 

ดังท่ีไดGอธิบายมาขGางตGน จะเห็นไดGว.าการจําแนกหนGาทับเพลงไทยออกเปOน ๕ ประเภท
ดังกล.าว เปOนการจําแนกออกจากกันอย.างชัดเจน โดยคํานึงถึงลักษณะเฉพาะของหนGาทับ และการ
งาน จึงเปOนการจําแนกท่ีมีเหตุผล หวังว.าท.านท้ังหลายจะเขGาใจ  
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